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 نترنتیبه ا دسترسینتخاب ا

چه نوع دسترسی به اینترنت  تصمیم بگیرید که کمک کندبه شما این سواالت ممکن است 

 برای شما بهترین است. هر سوال را بخوانید ، سپس پاسخ خود را مشخص کنید.

 د؟یاستفاده کن از دستگاه خود دیخواه یمکجا  

 )الف( در خانه

پیرامون آنو  از خانه )ب( خارج  

 

 ی استفاده میکنید؟چه دستگاهاز 

 دیتوان ی: فقط مدیلطفا توجه داشته باشهوشمند ) ونیزیتلو ای، لپ تاپ ، تبلت  یزیروم انهیالف( را)

.(دیدستگاه ها استفاده کن نیا رثابت د نترنتیاز ا  

هوشمند)ب( تلفن   

 

 د؟یکنمی استفاده  نترنتیاز ا کباریهر چند وقت اغلب 

هر روز،روزها  شتری)الف( اغلب به عنوان مثال ب  

هر چند روز - ی)ب( کم  

 

د؟یکن نهیهر ماه چقدر هز با  یتقر دیخواه یم  

شتریب ایپوند  20)الف(   

پوند 20کمتر از   )ب(  

 

 جمع کنید. هم را )ب( تیک های تعدادجمع کنید و همچنین  را)الف (  تعداد تیک های

.باشد نیشما بهتر یممکن است برا ثابت نترنتی، ا دیدار( الف  )بیشتراگر   

.است نیشما بهتر یبرا لیموبا نترنتی، ا دیدار (ب )شتریاگر ب  

.دیکسب کنکافی را اطالعات ،  لیثابت و موبا نترنتیدرباره ا یدر صفحات بعد  

 کی دیکه شما با ستین یمعن نیراهنما است و به ا کیفقط  نی، ا دیلطفا توجه داشته باش

.دیداشته باش یگرینوع د ای نترنتینوع ا  
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تـابــث تـرنــنتیا  

 کند ، به عنوان مثال  یمکان فراهم م کیرا در  نترنتیبه ا یثابت دسترس نترنتیا

  .شود یگفته م زین یفا یوا ای ینور بری، ف پهنای باندبه آن  معموالخانه .در 

 

.شود یارائه م ینترنتیتوسط ارائه دهندگان خدمات ا  

 

کار توسط ارائه دهنده خدمات  نیا. دیدار ازین مسیریاب ایعملکرد آن به مودم  یبرا

 .به شما داده خواهد شد ینترنتیا

 

،  یزیروم یها هـانـیرا ر رویـب رنتـنتیبه ا یرسـدست یاز آن برا دیتوان یمشما 

که در خانه  یهوشمند تا زمان یهوشمند و تلفن ها یها ونیزیلپ تاپ ، تبلت ، تلو

 .دیشما هستند استفاده کن

 

 ی. بعضدیکن یم نهیباالتر هز ایپوند 20حدود  انهیو ماه دیشما معموال  قرارداد دار

 .دیپرداخت کن را مبلغ نیکمترازا دیتوان یاوقات م

 

 ینترنتیانتخاب ارائه دهنده خدمات ا

 نیرجی, و(BT) بی تیوجود دارد.  ینترنتیاز ارائه دهندگان خدمات ا یادیتعداد ز

 تاک تاکو  (Plus Net)پالس نت, ( Sky), آسمان( Virgin Mediaرسانه ها )

(Talk Talk )که محبوب هستند. ییآنها 

 

 اینترنتیبسته  دسترسی به ارائه دهنده تلفن شما ممکن است قادر به ارتقاءت شرک

 باشد.را شامل 

 توانند متفاوت باشند. یها م نهیرا دارد چرا که هزگریخدمات د یارزش بررس
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 :به موارد زیر توجه کنید

 

 بسته متیق •

 قرارداد طول •

 باشد. اجاره خط تلفنوجه  شاملاگر •

 .وجود دارد یراه انداز نهیهز اگر •

 یم یریدازه گـان (Mb) تـیاباـدر مگ ، وسطـت متـسرع –سرعت  نیانگیم •

 کی ای ویا گیریبار عیچقدرسر تیوب سا کیاست که  یمعن نیشود و به ا

  .کند یدانلود مرا برنامه 

 

 

 uSwitchاست ینترنتیا یبسته ها سهیو مقا یبررس یمکان خوب برا کی: 

www.uswitch.com/broadband 

 

 

 

اب کرده ـه را انتخـبست کیو  یرنتـنتیات اـه دهنده خدمـارائ کیکه شما  یامـهنگ

به  وتریکامپ نینسـتک کیه ـواهد داد کـخ یبیترت یرنتـنتیات اـه دهنده خدمـارائ د،یا

 کند.  یشما را راه انداز نترنتیواتصال به ا دیایخانه شما ب

 تواند چند هفته طول بکشد. یاوقات م یکار گاه نیا

 

 

 

 

 

http://www.uswitch.com/broadband
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 لـیاـموب تـرنـنتیا

که شما  یزمان همچمنینخانه و هم در دسترسی به اینترنت را تلفن همراه نترنتیا

 .کند یفراهم میا در پیرامون آن هستید خارج و

 

 شود. یتلفن همراه ارائه م یتوسط شبکه ها

 

هوشمند استفاده  یگوش یبر رو نترنتیبه ا یدسترس یاز آن برا دیتوان یشما م

 .دیکن

پوند هر  ۱۰تواند از  یم د،یکن یرا انتخاب م یچه طرح نکهیها بسته به ا نهیهز

 پوند در ماه متفاوت باشد. ۳۰از  شیچند ماه تا ب

 

 یزیانتخاب شبکه تلفن همراه و برنامه ر

 EEو  O2 ،GiffGaffاز ارائه دهندگان شبکه تلفن همراه وجود دارد.  یادیتعداد ز

 محبوب هستند.که  ییآنها

 

شما را  یازهایدر منطقه شما دارد و ن یکه پوشش خوب دیرا انتخاب کن یکی

 کند. یبرآورده م

 

، حسب طرح انتخابی شما رپرداخت بیکی از طرح ها که شامل به انتخاب  ازیشما ن

 ن گزینه ها چگونگی پرداخت ی. ارا داریدقرارداد  کی ایکارت تنها، و  میمعامله س

 .بودخواهد ، تلفن همراه  نترنتیا

 

 پرداخت بر حسب طرح انتخابی شما

 اعتباری خواهند داد.که به شما ه پولی را پرداخت میکنید شما به شبکه تلفن همرا

 ،تلفنی تماس جهتکه شما با استفاده از تلفن خود  یهنگام
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پول از اعتبار شما  یمقدار ،استفاده میکنید نترنتیاستفاده از ا ایو  پیامکارسال 

 به ازی، شما ناز دست دهیداعتبار خود را موجودی که  یهنگامخواهد شد. کسر

 آن را دارید. پرداخت ارائه دهنده دوباره ایو " افزایش اعتبار"

 

 ییتنهابه کارت  میمعامله س

 نییتع نهیکه به شما کمک هز دیکن یرا پرداخت م یشده ا نییشما هر ماه مبلغ تع

ورت ـه صـا بـدهد ت یمرا ( رنتـنتی)اا ـو داده ه امک هاـپیاز تماس ها،  یشده ا

 .دیاستفاده کن گانـیرا

را  یاضافشارژ بایدهزینه ، ده استفاده کنیدـتعیین شدارـاز مق شیا بـر شمـاگ 

 .است نسبتا آسان متوقف کردن ایو  رییتغ یبرا یکارت می. معامالت سپرداخت نمایید

 

 راردادـق

که  دیکن یرا پرداخت م یشده ا نییمبلغ تع، شما هر ماه تنها کارت میمانند معامله س

 گانی( را به صورت رانترنتیو داده ها )اپیامک ها تماس ها،  نهیبه شما کمک هز

م ـهن ـتلف هـنیزـت هـرداخـل پـشام راـیدهد. قراردادها معموال  گران ترهستند ز یم

برسد  انیکه طول قرارداد به پا یانا زمـت تـا ممکن اسـراردادهـشوند. توقف ق یم

 دشوار باشد.

طرح انتخابی  پرداخت به عنواندر سایت مربوط به مقایسه کارشناسی صرفه جویی

 کارت میس

https://www.moneysavingexpert.com/mobiles/best-pay-as-you-

go-sim-cards/ 

uSwitch کارت تنها: میمعامالت س سهیمقا 

https://www.uswitch.com/mobiles/compare/sim_only_deals/ 

uSwitch تلفن همراه: یردادهاقرا سهیمقا 

https://www.uswitch.com/mobiles/compare/cheap_mobile_

phones/  

https://www.moneysavingexpert.com/mobiles/best-pay-as-you-go-sim-cards/
https://www.moneysavingexpert.com/mobiles/best-pay-as-you-go-sim-cards/
https://www.moneysavingexpert.com/mobiles/best-pay-as-you-go-sim-cards/
https://www.moneysavingexpert.com/mobiles/best-pay-as-you-go-sim-cards/
https://www.uswitch.com/mobiles/compare/sim_only_deals/
https://www.uswitch.com/mobiles/compare/cheap_mobile_phones/
https://www.uswitch.com/mobiles/compare/cheap_mobile_phones/
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 رـتـشیب تـیاــحم

 

 منچستر تالیجیاز قهرمانان د یتلفن یبانیپشت

را  استفاده از آندربه کمک  ازین ایکه به اینترنت وصل میشه؟ آ ددستگاهي داریآیا 

ارائه  یتلفن یبانیکه از ساکنان منچستر پشت میدار تالیجیاز قهرمانان د یمی؟ ما تدارید

  .زبان انجام داد ۱۵توان به  یدهند. تماس ها را م یم

   digitalinclusion@manchester.gov.uk ایمیل  یا و 07860064128 پیام

 کرد. مخواهیو کمک ان را بگذارید با شما تماس خواهیم گرفت اسمت

 با ما در ارتباط باشید. COVID-19 قیاز طر

 COVID - 19 یبانیپشت با انجمن د،یدارازین یبانیشدن به کمک و پشت نیآنال یاگربرا

 ما در لیمیاارسال  ای، و  08002346123، با شماره تلفن دیریتماس بگ

digitalinclusion@manchester.gov.uk 

  :شتریاطالعات بجهت 

https://www.manchester.gov.uk/downloads/download/7239/stay_c

onnected_through_covid-19_leaflets  

  

This guide was produced in partnership with the following groups, networks and organisations: 
 

 
All information provided at time of writing and distribution is true and correct but may change without notice. 
We will endeavor to keep information updated each month. Please check out the website for the latest 
downloadable version: https://buzzmanchester.co.uk/ 
For further information about this guide, please email: simon.kitchin@gmmh.nhs.uk or 
lorna.dawson@gmmh.nhs.uk 
[Version 7 Android_Farsi_October 2020] 
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